
Q Chocolate BV 
Entrepotstraat 8 
9100 Sint-Niklaas 
 

MAGAZIJNIER 
 
Q Chocolate is een familiaal bedrijf, producent en exporteur van chocoladeproducten (tabletten, truffels, pralines), verkrijgbaar in zowel onze 
eigen merken als private label. Voor de verdere uitbouw van ons team zijn we op zoek naar een nieuwe collega.  
 
Hou jij van chocolade en ben je logistiek sterk?  
Dan ben jij de persoon die wij zoeken! 
 

Wat ga je doen? 
- Je zorgt voor een strakke organisatie van het magazijn 
- Je staat in voor het volledig klaarmaken van orders, inclusief de orderpicking 
- Je zorgt voor het correct invullen van CMR's en andere documenten 
- Je doet controle op de klaargezette goederen en je laadt de vrachtwagens en containers (paletload en floorstuffed) 
- Je zal ook instaan voor het ontvangen van goederen en het lossen van de vrachtwagens (inclusief het ontvangen van bulkchocolade)  
- Je zorgt voor het stockeren van de ontvangen goederen 
- Je staat in voor het bevoorraden van de productie met deze goederen en denkt proactief voor de verdere aanvulling van materiaal in de 

productieruimte 
- Je controleert en registreert de ontvangen goederen volgens de bestaande procedures (HACCP) 
- Je kan een heftruck en stapelaar besturen. 
- Je ziet er ook op toe dat het afval correct wordt gesorteerd in de daartoe voorziene vuilbakken; je haalt deze op in de verschillende 

afdelingen en je dumpt alles in de voorziene afvalcontainers.  
- Je doet tevens controles op paletten en je staat mee in voor het onderhouden van de laad- en loskades. 
 

Wie ben je? 
- Je zorgt voor een strakke organisatie van het magazijn 
- Je staat in voor het volledig klaarmaken van orders, inclusief de orderpicking 
- Je zorgt voor het correct invullen van CMR's en andere documenten 
- Je doet controle op de klaargezette goederen en je laadt de vrachtwagens en containers (paletload en floorstuffed) 
- Je zal ook instaan voor het ontvangen van goederen en het lossen van de vrachtwagens (inclusief het ontvangen van bulkchocolade)  
- Je zorgt voor het stockeren van de ontvangen goederen 
- Je staat in voor het bevoorraden van de productie met deze goederen en denkt proactief voor de verdere aanvulling van materiaal in de 

productieruimte 
- Je controleert en registreert de ontvangen goederen volgens de bestaande procedures (HACCP) 
- Je kan een heftruck en stapelaar besturen. 
- Je ziet er ook op toe dat het afval correct wordt gesorteerd in de daartoe voorziene vuilbakken; je haalt deze op in de verschillende 

afdelingen en je dumpt alles in de voorziene afvalcontainers.  
- Je doet tevens controles op paletten en je staat mee in voor het onderhouden van de laad- en loskades. 
 

Wij bieden 
- Een boeiende job in een groeiend en ambitieus familiebedrijf waar je mee het verschil kan maken 
- Een hands-on cultuur waar iedereen meedenkt en samen aan de kar trekt 
- Een voltijdse job met een aantrekkelijk loon en extralegale voordelen 
- Onmiddellijke indiensttreding 
- Een interne opleiding 
- Heerlijke chocolade 

 

Interesse? 
Contacteer ons of stuur jouw cv en motivatie naar jobs@q-chocolate.be en we vertellen je graag meer! 

mailto:jobs@q-chocolate.be

